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Opzet en doel van de fietstochten

De fietstochten zijn onderdeel van het 
participatieproces rondom het concept-
beleidskader Zonneparken.

Wethouder Philip Broeksma bezocht in het 
buitengebied van de gemeente meerdere 
plekken en ging met verschillende groepen 
bewoners en organisaties in gesprek.

Doel was aanvullende informatie en 
suggesties op te halen, maar ook om 
vragen en zorgen te kunnen beantwoorden.



9 juni: Haren, Onnen, Glimmen

• Gieselgeer

• Harendermolen

• Zonneweide Glimmen

• Glimmer Es/Duinweg

• Felland

• De Vork



Gieselgeer

• We starten deze mooie zomeravond aan de Gieselgeer en staan 
aan de rand van het weiland van een van de bewoners. Het land 
tussen het spoor, de Gieselgeer en de Vlasoorsteeg is groen op 
de zonnekaart.

• Naast de eigenaar van het perceel, is o.a. ook de dorpsraad 
Onnen vertegenwoordigd,  en andere betrokkenen en 
omwonenden.

• Het gebied ligt net buiten de es van Onnen en het NNN 
beheersgebied aan de westkant van het dorp Onnen.

• De eigenaar had graag eerder door de gemeente benaderd 
willen worden, voordat het concept- beleidskader werd 
gepresenteerd. Het kwam nu als een verrassing.

• De wethouder laat weten dat hij dit goed begrijpt. Er is 
inderdaad niet met eigenaars gesproken, omdat het over 
algemeen beleid gaat, maar het gaat uiteindelijk wel over 
iemands grond.

• De eigenaar geeft aan dat hij hier geen zonnepanelen zal 
plaatsen. De wethouder laat weten dat zolang de eigenaar geen 
wensen heeft, hier ook niets zal gebeuren. Het is echt de 
bedoeling dat de plannen van onderop komen, en dat de 
eigenaar het ziet zitten. In dit geval is helder dat dat niet het 
geval is.



Harendermolen

Het is druk aan de Hoge Hereweg, buurtbewoners zijn in grote getale 
gekomen om het gesprek aan te gaan. 

We worden ontvangen door Jan Schuurmans die namens de buurt de 
kwaliteiten van deze locatie beschrijft; de rust, de ligging langs het zandpad 
waar veel recreanten van genieten, de biodiversiteit.

De buurt maakt zich zorgen. Er is onrust ontstaan door het concept-beleid 
van de gemeente.

Niet alle percelen zijn van lokale eigenaars, zoals hier. Wat als een 
grondeigenaar hier een zonnepark wil, terwijl de buurt hier niet op zit te 
wachten?

Ook is er onbegrip; waarom kan ik geen zonnepanelen op mijn dak plaatsen 
vanwege de monumentale waarde, maar wel in het landschap?

Een deel van het gebied is groen op de zonnekaart. De Hoge Hereweg is 
onderdeel van het beschermd dorpsgezicht. De eerste 50 meter langs deze 
weg blijft vrij. Ook is afstand van de woningen en tuinen aan de Viaductweg. 
Het gebied valt buiten de bestemde natuurgebieden (Natura 2000, NNN 
gebied). Uit het gesprek blijkt echter dat de natuurwaarden (ook bij de 
verlaten coniferenkwekerij) hoog zijn.

De zonnekaart is gebaseerd op de vraag: waar kan het in ieder geval niet? De 
plekken die overblijven zijn niet per definitie een plek waar een zonnepark 
komt. Dat gaat altijd van onderop, in afstemming met de omwonenden en 
alleen als de eigenaar en omgeving erachter staan.

We lopen samen met een aantal inwoners over de Hoge Hereweg en praten 
nog een tijdje 1 op 1.



Zonneweide Glimmen

We worden ontvangen door het bestuur van Zonneweide 
Glimmen, op het terrein van de net aangelegde 
zonneweide.

Het bestuur vertelt wat men allemaal heeft ondernomen 
om de omgeving mee te nemen, het zonnepark goed in 
te passen, en wat daar allemaal bij komt kijken.

Ook vraagt men aandacht voor de uitwerking van het 
hekwerk, waarover nog een punt van discussie bestaat 
met de gemeente.

De wethouder spreekt zijn waardering uit voor het 
initiatief en onderstreept de voorbeeldfunctie van dit 
project.

Daarnaast sluiten enkele bewoners aan, en wordt 
gesproken over het versnellen van meer zonnepanelen 
op daken, en wat daarvoor belemmeringen zijn.



Duinweg - Kampsteeg
Twee inwoners van het gebied tussen de Zuidlaarderweg, Duinweg, Oorspong en 
Kampsteeg fietsen met ons mee vanaf het zonnepark Glimmen. Onderweg laten ze de 
potentiele zoeklocatie aan de rand van de Glimmeres aan ons zien. (waarbij je vooral de 
zicht op de es verliest als hier zonnepanelen komen).

Op de hoek van de Duinweg - Kampsteeg worden we ontvangen door een groot 
gezelschap waar drie sprekers eerst een toelichting geven. Er is onrust en zorg bij de 
inwoners van dit gebied.

Mevr. Schenk trapt af en vertelt over de historie van het gebied, vanaf de voorlaatste 
ijstijd tot het landschap waar we nu in staan. Ze vraagt meer aandacht voor het thema 
cultuurhistorie. Bovendien ligt een groot deel van de groene locaties aan zandwegen, 
terwijl deze wegen juist gebruikt worden voor recreatie.

Dhr. Tan neemt het over en vertelt over het beperkte rendement van zonnepanelen op 
de kleinere locaties tussen de boomwallen.

• Tot slot plaatst Dhr. Agema vraagtekens bij deze locatie, midden in het Nationaal Park 
Drentsche Aa en omgeven door natuurnetwerken. Ook gebieden die niet als 
natuurnetwerk op de kaart staan, maar er direct aan grenzen, vragen om grote 
zorgvuldigheid. Aanvulling: De term zonnepark roept een heel ander beeld op. Gevraagd 
wordt dit anders te noemen.

• De locatie ligt aan de rand van de es en de besloten venen. Een deel van het gebied is 
NNN-gebied. Het gedeelte waar beekdal, essen en NNN-gebieden niet aanwezig zijn, is 
als groen op de zonnekaart op de kaart gezet.

• Echter, de bewoners geven aan hier geen zonnepanelen te willen. De wethouder geeft 
aan dat zolang een grondeigenaar niet wil, dan zal er ook niets gebeuren. Het is echt de 
bedoeling dat hier alleen een zonne'park' komt, als de omgeving daar achterstaat en de 
grondeigenaar mogelijkheden ziet.



Felland
Bij het Felland worden we door de mevr. Teune en familie, ontvangen. Dhr. Sprenger 
en Dhr. Sietsma (raadslid) schuiven ook aan.

Hier wordt gesproken over de locatie zelf, maar ook de nabije omgeving, zoals De 
Vork en het open gebied ten zuiden. Hier loopt het Pieterpad
waar veel mensen lopen.

De wethouder legt uit er alleen ruimte wordt gegeven aan lokale 
initiatieven, waarbij de eigenaar en de omgeving zelf bepalen 
of en hoe een initiatief wordt opgezet.

Een van de aanwezigen is betrokken bij Zonnepark De Mikkelhorst, 
en vindt dat een goed voorbeeld van hoe het wel kan. De 
wethouder is het daarmee eens.

Ook wordt het proces tot nu toe besproken: hoe ziet de 
informatievoorziening eruit, wordt iedereen wel goed meegenomen 
door de gemeente?

We spreken nog over andere manieren om te verduurzamen: 
wat als iedereen groene stroom koopt, dan hoeven er in de 
gemeente geen zonneparken en windmolens meer te worden 
gebouwd. 



De Vork
De familie Hoving (vader, moeder en een van de 
kinderen) ontvangt ons op de boerderij grenzend aan de 
Vork. Uitgenodigd is ook mevrouw Bos uit de 
buurtschap Essen. 

Tussen de koeien vertelt de heer Hoving dat deze 
boerderij al sinds 1600 van generatie op generatie in de 
familie zit. Het bedrijf produceert zuivel en vlees dat aan 
lokale handelaren wordt geleverd. 

Het gebied de Vork staat continu onder druk. Voor 
woningbouw, het rangeerterrein en nu voor 
zonnepanelen. De heer Hoving is deels eigenaar en deels 
pacht hij gronden. Als de druk op de grond groot blijft, 
dan bestaat de kans dat het boerenbedrijf niet kan 
blijven bestaan, terwijl dit juist zorgt voor een goede 
invulling van het gebied, zoals ook in Groenplan is 
vastgelegd.

Er is al belangstelling van enkele grote ontwikkelaars. De wethouder legt uit dat hij geen ruimte wil geven aan dergelijke commerciële initiatieven. 
De noodzaak om dit goed vast te leggen, wordt door dit gesprek verduidelijkt.

Vanaf het hogergelegen Essen kun je over het spoor ver kijken over de Vork. Zonnepanelen zullen dus extra opvallen vanaf dit hoger gelegen 
gebied. Ook heeft het grote recreatieve waarden, die zich niet goed lijken te verhouden tot grootschalige zonneparken, volgens de aanwezigen. 



10 juni: Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen, Ten Post

• Fledderbos, Garmerwolde

• Langelandstermolen

• Omgeving Thesinge 

• Sint Annen, de Meuln

• Ten Post, Wierde



Garmerwolde, Fledderbos, ECTB

We worden door Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB) ontvangen op het 
terrein van boer Rein Hoving, vlakbij het toekomstige zonnepark 
Fledderbos. De heer Hoving is verrast door onze komt, maar sluit graag 
aan. Ook de heer Noot van de Langelandstermolen schuift alvast aan.

We spreken over het proces totnutoe, en hoe ingewikkeld het kan zijn 
om als lokaal initiatief een groot zonnepark te ontwikkelen samen met 
een andere ontwikkelaar.

Dhr. Hoving geeft aan dat de afstemming tussen alle betrokkenen nog 
wel wat aandacht verdient. De rol van Bronnen VanOns wordt positief 
belicht.

Op deze locatie is de vraag niet of er een zonnepark komt (wart het is al 
vergund), maar wat de lokale partijen doen met de opbrengsten als het 
gerealiseerd is. Dit is een vraag die nog veel gesprekken met de lokale 
inwoners en alle betrokkenen zal vergen.

Ook wordt gesproken over samenwerking tussen de verschillende lokale 
organisaties in het gebied Ten Boer.



De Langelandstermolen, Ecothesinge
Bij de Langelandstermolen, tussen Garmerwolde en Thesinge, spreken we 
met Harmannus Noot, de molenaar. Hij wijst op het belang van het open 
houden van het weidse landschap rondom de molen. Uiteraard vanwege het 
aanzicht, maar ook vanwege de windvang van de molen.

De mensen van Ecothesinge bieden een document aan met de ambitie om 
het dorp in 2030 energieneutraal te maken. Ook heeft men enkele specifieke 
vragen aan de gemeente over het zonneparkenbeleid en andere energie-
initiatieven die in de omgeving spelen.

Deze vragen komen ook aan bod in het gesprek dat volgt. Men streeft naar 
zoveel mogelijk zon op dak, en ziet beperkt ruimte voor zon op land, maar 
dan alleen voor eigen gebruik en met instemming van de lokale inwoners.

Men werkt ook samen met ECTB voor het project Fledderbos, en vooral 
m.b.t. de verdeling van de opbrengsten t.b.v. verdere lokale verduurzaming.

Er is veel animo in het dorp, maar het vraagt wel tijd. De snelheid van andere 
initiatiefnemers ligt daarmee wat op gespannen voet. Men vraagt de 
gemeente dit goed af te stemmen en iedereen goed te betrekken.



• Aan de rand van het dorp Thesinge treffen we de familie 
Oosterhuis en Bas Hoorn van  Energiecoöperatie Noorddijk.

• Het agrarische bedrijf wil doorontwikkelen en transformeren. 
Daarvoor werken ze samen met verschillende partijen, zoals 
Natuurmonumenten en Toentje. Opwek van duurzame energie 
voor Groningen zien ze als een kans.

• Die opgave is groter dan het energieneutraal maken van het dorp 
Thesinge. Daarin verschilt de benadering tussen Ecothesinge en 
Oosterhuis.

• De locaties richting de Eemshavenweg heeft men hiervoor in 
beeld. 

• We bespreken het belang van een goede samenwerking en 
afstemming met de omgeving. Ook moet het passen binnen het 
beleid van de gemeente. 

• Jan Willem Brontsema wordt genoemd als gemeentelijk 
contactpersoon voor dit gebied. 

• Er is behoefte aan ommetjes, wellicht zijn ook hier combinaties 
te maken.

Thesinge en omgeving



• In de tot dorpshuis verbouwde molen De Meuln, treffen we twee 
actieve inwoners van het dorp Sint Annen.

• We genieten van het uitzicht. Sint Annen is een lintdorp, alle 
huizen kijken aan de achterzijde uit over dit landschap. Wens is 
om geen zonnepanelen direct aan de bebouwing te plaatsen.

• Kansen liggen er langs infrastructuur, in combinatie met 
geluidswal en ecologie. Bijvoorbeeld langs de Eemshavenweg, 
vooral bij op- en afritten.

• Er is behoefte aan ommetjes, wellicht zijn ook hier combinaties te 
maken.

• Men was verrast over het oude beleidskader van de gemeente 
Ten Boer, dat er 'ineens' was. Complimenten voor dit proces.

Sint Annen



Wierde Ten Post
We belanden in het noordelijkste deel van de gemeente Groningen, 
meest ver van de Martinitoren, in het kerngebied van de 
aardgaswinning. We worden ontvangen door de familie 
Huppelschoten en Vadan de Bruijn, van de Historische Vereniging Ten 
Post.

Een meditatief moment op de historische wierde. Zo bovenop de 
wierde ervaren we de rijkheid en de weidsheid van het landschap.

In het open landschap zie je zonnepanelen al van grote afstand, als 
deze niet goed zijn ingepast.

Juist langs de Stadsweg is het van belang het landschap goed te 
kunnen ervaren.

Dhr. De Bruin vertelt over de landschappelijke en cultuurhistorische 
samenhang van dit gebied ten noorden van de 
Westerwijtwerdermaar; een eenheid van wierden, lagere delen die 
zicht hebben op de wierden, de oude fivel, lintbebouwing.

De aanwezigen van het gebied zien wel kansen voor zon op de oude 
NA- locatie en mogelijk langs Eemskanaal in de overgang naar 
Woldgebied.



Hoe verder?

De fietstochten hebben prettige en goede gesprekken op geleverd, waaruit veel 
informatie gehaald kan worden om te verwerken in het beleid voor zonneparken in 
gemeente Groningen.

We danken iedereen die hierbij was en een bijdrage heeft geleverd!

Naast deze fietstochten zijn er ook nog andere gesprekken en expert meetings over de 
uitwerking van lokaal eigendom.

Al deze input wordt meegenomen in de aanscherping van het concept-beleidskader. 
Terugkoppeling vindt plaats tijdens een grotere bijeenkomst op 9 september a.s. 
voorafgaand aan behandeling in de gemeenteraad.

Meer info vindt u op: www.gemeente.groningen.nl/zon

http://www.gemeente.groningen.nl/zon

